
 1

 
I. WIE ZEGGEN DE MENSEN DAT IK BEN?  

 
Wij mensen van het jaar 2010 beleven een grillig en onbegrijpelijk mensenbestaan.  
Aan de ene kant maken wij veranderingen en ontdekkingen mee waar onze grootouders 
nog geen vermoeden van hadden.  Internet, mobiel, vliegtuig, medische vooruitgang …  
Aan de andere kant blijft ons bestaan elke dag onbegrijpelijk en ongrijpbaar. Want de 
ene mens kent gezondheid en welvaart. En de andere mens kampt met ziekte en andere 
tegenslagen. In ons deel van de wereld zijn we gewend geraakt aan een betrekkelijke 
welvaart; velen van ons vinden dat zelfs vanzelfsprekend. Zij hebben zelf aan den lijve 
nooit anders meegemaakt dan dat. In andere delen van dezelfde wereld sterven 
medemensen aan honger en aan geweld.  
Wij mensen van het jaar 2010 beleven een grillig en onbegrijpelijk mensenbestaan.  
 
Tegelijk beleven wij in het jaar 2010 ook een onbegrijpelijk christelijk geloof. Voorzover 
u/jij uit een kerkelijke traditie komt, hebt u een overzichtelijke geloofsvoorstelling 
meegekregen. Wie GOD is en wie JEZUS IS en hoe je de BIJBEL moet lezen: dat was 
voor velen duidelijk. De dominees leerden je dat op katechisatie en in de kerkdienst.   
 
Lieve mensen: Deze vanzelfsprekendheden zijn al lang voorbij.  
Er is een grote verwarring ontstaan rond GOD. Dominees hebben geen gezag meer. 
Steeds meer mensen verlaten de kerken. De statistieken spreken duidelijke taal.  
 
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’, vroeg Jezus op een dag aan zijn leerlingen.  
Deze vraag is ook in onze tijd actueel.  
Van God en van Jezus wordt in onze tijd van álles gemaakt en gezegd. Maar GOD Zelf 
laat het allemaal gebeuren. GOD lijkt te zwijgen.  
 
Voorbeeld. Kort geleden stond er in het dagblad Trouw een uitgebreid interview met 
Gerard Koolschijn. Hij is kenner van het oud-Grieks zoals dat in de tijd van Paulus werd 
gesproken. Hij tekent Paulus als een rauwe en duistere apostel. Bij nader inzien schrijft 
hij alle vreemde opvattingen van een zekere ds. Paauwe toe aan Paulus. Ds. Paauwe had 
hij in zijn jeugd meegemaakt; zijn vader adoreerde deze predikant. Wie was ds. Paauwe?  
Jan Siebelink schreef uitgebreid over deze voorganger in zijn beroemde boek ‘Knielen 
op een bed violen’.  
Dan denk je toch: hoe is het mogelijk dat zo’n ontwikkeld mens als Gerard Koolschijn zo 
weinig zelfkennis in zijn leven heeft opgedaan. Wie kunnen wij eigenlijk nog 
vertrouwen, als wij iets betrouwbaars willen horen van God???  
 
Nog een voorbeeld .Prof. Harry Kuitert schreef in zijn productieve jaren dat JEZUS in de 
loop van de tijd werd ‘opgehemeld’. Jezus was  een bijzonder begaafd gewoon mens en 
niet meer dan dat. Al die hoge uitspraken over hem in het NT (Zoon van God,  
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mensgeworden Woord van God…) zijn ontstaan onder invloed van de Griekse cultuur. 
Daar hadden ze van die godsvoorstellingen. Velen zijn door Kuitert beïnvloed en hebben  
hun vroegere geloofsvoorstellingen samen met hem afgeschaft. Maar komt er dan nog 
iets anders voor in de plaats of ontstaat er een leegte?   
 
Een andere, grote krantekop luidde:  
GOD WIJKT MAAR RELIGIOSITEIT BLIJFT.  
Veel mensen in ons land geloven zeker in iets tussen hemel en aarde. Spiritualiteit is in, 
hoe vaag het allemaal ook blijft. Over GOD zou niets met zekerheid zijn te zeggen. 
Iedereen maakt ervan wat haar of hem aanspreekt….  
Zusters en broeders. Ik worstel met de Godsvraag. Wie is GOD??  
In de Bijbel lees ik tegenstrijdige woorden over God. Als ik bijv. een psalm uitzoek om 
die te laten zingen, dan kom ik in de mooiste psalmen ook de vreemdste uitspraken 
tegen.  
Psalm 68: ‘God klieft het hoofd van wie Hem haat’  
Psalm 139: ‘Zou ik niet haten, God, die U haat? Ik haat hen met een volkomen haat’.  
Zulke coupletten laten wij weg, omdat wij er geen kant mee uit kunnen….  
Maar dan doe je de Bijbel eigenlijk geen recht. 
 
Jezus vroeg: Wie zeggen de mensen dat ik ben?  
Ook vandaag is dit nog een indringende vraag. 
 
 
II.  WIE ZEGGEN DE SCHRIFTEN DAT IK BEN?  
 
Er is denk ik maar één weg om te gaan. Back to the roots. Gaan naar de oorsprong van 
ons christelijk geloof.  
Wat zeggen de Schriften ons over Jezus? De evangeliën, de brieven van Paulus. Dat is 
onze oudste en enige informatiebron. Zij stammen allemaal uit de eerste eeuw. Alle 
andere oude vondsten zijn van latere datum en geven afwijkende informatie en stichten 
extra  verwarring. Het evangelie van Thomas, het evangelie van Maria en vele andere. 
Prima natuurlijk om te lezen en ook interessant maar vat ze niet op als de oudste 
informatie over Jezus.  
 
Het NT biedt ons drie belangrijke gegevens die ons volgens mij verder, veel verder 
helpen bij de vraag:  
‘Wie zeggen de Schriften dat Jezus is?’ 
Ik geef ze vanmorgen kort weer.  
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(1). Jezus wordt in het NT in allerlei woorden en beelden aangeduid als meer dan een 
bijzonder mens. Wij hebben daar straks twee teksten over gelezen maar er zijn er veel 
meer, overal in de Evangeliën en in de brieven van Paulus. 
 
Wij lazen het begin van het Evangelie van Markus, het oudste evangelie. Markus zou 
volgens sommigen Jezus alleen als mens hebben beschreven. Toch klopt dit niet. Wij 
lazen straks: “De stem van iemand die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de 
Heer…” 
Dit is een citaat uit Jesaja 40. Daar duidt ‘de Heer’ op God zelf. Deze woorden worden in 
Markus 1 aangewend om de komst van JEZUS aan te duiden! Jezus = de Heer!!! 
 
Filippenzen 2 bevat een loflied op Jezus dat waarschijnlijk al eerder bestond:  
“Jezus Christus was in de gestalte van God maar heeft zich ontledigd en de gestalte van 
een dienstknecht aangenomen”.  God is mens geworden. 
 De  Fil.-brief dateert uit ongeveer het jaar 58.  
 
Twee oude teksten die duidelijke taal spreken. Het is absoluut onjuist wat Kuitert 
schreef:   dat de opvatting van God die mens werd, on-joods zou zijn en later vanuit de   
In de laatste tijd is ontdekt dat het vroege jodendom uit Jezus’ tijd veelvormig was. 
Allerlei zeer verschillende opvattingen deden de ronde. Daar was zeker niet vreemd dat 
een hemelse gestalte mens werd.  
Wat wél nieuw en vreemd was voor zowel de Griek als voor de jood in die tijd, dat Jezus 
zich ging vernederen, de gestalte van een dienstknecht aannam.  
1 Cor. 1,23: “De Joden vragen om tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij 
verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een skandalon (aanstoot), voor 
Grieken een dwaasheid…” 
 
(2). Als Paulus op weg naar Damaskus om de christenen daar op te pakken, door Jezus 
zelf tot staan en tot bekering wordt gebracht, dan gaat gaandeweg zijn hele geloof 
veranderen. Dat wordt heel ingrijpend. 
 
Paulus gaat voortaan alles, letterlijk alles vanuit die nieuwe bril bekijken. Hij gaat GOD 
zien en verstaan vanuit Jezus Christus. Hij gaat het Oude Testament lezen vanuit Jezus 
Christus. Hij gaat het jodendom en de hele wereld van toen zien vanuit Jezus Christus. 
JEZUS wordt de ommezwaai van zijn hele bestaan.  Jezus Christus wordt voor hem het 
laatste uitroepteken van GOD, Gods laatste woord.  
Paulus’ geloof, kun je in één woord zeggen, wordt volstrekt christocentrisch.  
 
Zijn verdere leven redeneert Paulus niet meer vanuit een probleem naar een 
oplossing, maar vanuit de oplossing naar het probleem. JEZUS IS DE 
OPLOSSING, HIJ LOST ALLE TWIJFEL EN SCHULD EN ANGST OP.  
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III. WIE ZEG JIJ DAT JEZUS IS?  
 
Lieve mensen, zusters en broeders.  
U hebt veel gehoord om over na te denken!  
 
Volgens mij wijst DE SCHRIFT u en mij de weg naar JEZUS en dus naar GOD.  
Volgens mij worden wij opgeroepen om in de Geest van Jezus te gaan leven.  
Wat betekent dat concreet?  
 

A. Een oproep om die mentaliteit onder ons te laten heersen die Christus Jezus had.  
Dat duidt om een bepaalde levenshouding: ‘Wees eensgezind, één in liefde, één in geest, 
niet handelen uit geldingsdrang of eigenwaan, niet alleen je eigen belangen voor ogen 
hebben, maar ook die van een ander’.  
Ik lees dit letterlijk uit Fil. 2 maar deze woorden zijn direct en praktisch toepasbaar. In 
Culemborg en in Loosdrecht.   
 

B. Een oproep om samen een visie te ontwikkelen. Een visie vanuit onze eenheid in 
Christus. En dus zeker niet elk kerkje of elk individu op zich: dat is heilloos en 
een aanfluiting. 

Een visie ontwikkelen op ons leven en op de wereld, op leven en op dood, op kerk-zijn in 
deze tijd en noem maar op,  waarbij telkens ons uitgangspunt is:  
vanuit de aan ons gegeven oplossing naar elke vraag en elk probleem dat zich voordoet.  
Niet andersom want dan maak je Jezus overbodig en kom je nooit verder.  
JEZUS CHRISTUS IS ONZE OPLOSSING.  
Dat betekent:  
Wij gaan vanuit Jezus Christus alles bekijken wat er op ons af komt en dan zien wij weol 
waar dit ons toe voert. 
Wij gaan het OT lezen vanuit Jezus Christus. Zo als hij uit de evangeliën bij ons 
overkomt. Daar zijn de evangeliën voor aan ons doorgegeven.  
Vanuit Jezus Christus kan ons duidelijk worden wat uit God is en wat niet of niet meer.  
Vanuit Jezus Christus zien wij wie GOD is.  
GOD laat u en jou in JEZUS zien wát leven is en wat de zin van uw leven kan worden.  
Want JEZUS ging zijn weg op onze aarde om te laten zien dat deze weg begaanbaar is en 
dat deze weg uiteindelijk uitkomt bij GOD Zelf. Dan zal alles in allen zijn.  
Gezang 162: ‘Midden onder u staat hij die jij niet kent, maar overal nabij is hij menselijk 
allerwegen’ 
Vanuit deze geloofsvisie kon Paulus schrijven: “Met Christus ben ik gekruisigd: ik zelf 
leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2,21).   
Vanuit deze geloofsvisie kon Paulus midden in het in zijn tijd zo indrukwekkende 
Athene roepen:  “God is voor niemand van ons ver weg. Want in Hem leven wij, in Hem 
bewegen wij en in Hem zijn wij” (Handelingen 17, 27.28).                             Amen  
 


